
Instituto de 
Educação Portal 
oferece estágio no 
setor gráfico

O Instituto de Educação Portal 
(IEP) disponibiliza jovens 
aprendizes para estágios em 
gráficas parceiras da 
organização. (pg. 2)

Redes Sociais na 
divulgação de 
Empresas

As redes sociais são hoje um 
dos maiores canais de 
divulgação de empresas.
(pg. 3)

Agenda e Reuniões

Confira a agenda e as 
reuniões do Sindgráfica
(pg. 4)
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Sindgráfica organiza ações para 2017
 O Sindicato desenvolve saídas para aumentar a visibilidade das associadas no 
mercado e intensificar a interação entre as empresas durante o ano que se inicia. 
(pg. 3)



Caro amigo gráfico, 

Nossa Palavra

Caro amigo gráfico,
 É momento de recomeçar. Diante da crise econômica e a consequente escassez 
de serviços gráficos em 2016, é necessário recuperar o mercado. Para isto, precisamos 
estar unidos e esperançosos. Apenas juntos, promovendo ações que beneficiem a todos 
os clientes e associados e lutando por nossos direitos, conseguiremos reconquistar a 
valorização de nossa classe. Diante disso, o Sindgráfica seguirá em busca a ascensão 
da indústria gráfica durante o ano de 2017, sempre com competência e profissionalis-
mo. Contamos com você para, lado a lado, realizarmos grandes conquistas.
 
Raul Fontenelle – Presidente do Sindgráfica

Instituto de Educação Portal oferece estágio no setor gráfico

 O Instituto de Educação Portal (IEP), especializa-
do em programas de qualificação profissional desde 
2007, disponibiliza estagiários para empresas da área 
gráfica. São recrutados estudantes de informática e multi-
mídia, entre 16 e 21 anos, para trabalhar temporaria-
mente no setor. Durante os três primeiros meses, os 
selecionados recebem bolsa estágio e auxílio transporte 
por parte da instituição.
 
 As capacitações oferecidas são reconhecidas 
pelo conselho de educação. O projeto atende, anual-
mente, mais de dois mil jovens e promove a inclusão de 
aprendizes no mercado. Após o período de treinamento 
e de acordo com as atividades desenvolvidas pelo 
estudante, este pode ser admitido pela empresa como 
estagiário fixo, CLtista ou menor aprendiz.
 

 Para contratar um aprendiz IEP, é necessário tornar-
-se uma empresa parceira do Instituto. Inscrições são reali-
zadas pelo site oficial do IEP, na aba “Seja um Associado”. 
A organização funciona com apoio do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID).

Serviço
Instituto Portal Educação
Unidades: Fortaleza, Pacajus, Eusébio, São Gonçalo 
do Amarante, Maracanaú, Morada Nova e Maran-
guape.
Telefone: (85) 3348-7540 / (85) 99256-3410
www.portaliep.com / parceria@portaliep.com



Redes sociais na divulgação de empresas
 Devido ao alcance mundial, as redes sociais tornaram-se uma das principais ferramentas de divulgação e conta-
to de empresas com clientes. Capazes de melhorar a imagem de empreendimentos, aumentar a quantidade de vendas 
e o alcance das marcas, elas são essenciais para alavancar o desempenho de seu investimento. Invista no marketing 
digital e administre também virtualmente o seu negócio. Praticar engajamento em mídias sociais – Facebook, Youtube, 
Instagram, entre outros – funciona como base para o sucesso.

Sindgráfica organiza ações para 2017

Dia do Gráfico

Capa

 O Sindgráfica desenvolve estratégias de inovação 
para 2017. Devido à crise e consequente diminuição de 
investimentos voltados para o meio gráfico, o Sindicato 
busca saídas para aumentar a visibilidade das associadas 
no mercado e intensificar a interação entre as empresas 
durante o ano que se inicia.
 
 “É esperado que, com as mudanças ocorridas na 
economia, uma grande parte das empresas invistam em 
ferramentas que aumentem a sua participação de merca-
do”, afirma Raul Fontenelle, presidente do Sindgráfica. A 
aplicação de inovações tecnológicas nas empresas e a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados por estas, 
são pontos que devem ser impulsionados. Em paralelo, o 
Sindicato apresenta o quadro “Debates Gráficos”, que 
reunirá pelo menos uma vez por mês grandes nomes do 
mercado local em palestras voltadas ao interesse da cate-
goria.
 

 O projeto faz parte Plano de Ação do Sindgráfica, 
organizado durante as reuniões do Sindicato ocorridas em 
2016. Até o dado momento, foi decidido que, durante os 
meses de janeiro, fevereiro e março, os debates semanais 
abordarão os seguintes temas: “Tributos: ser prestador de 
serviços ou vendedor de produtos?”, “Direito trabalhista: 
quando exigir o atestado médico?” e “Licitações: a vez 
das pequenas gráficas”.
 
 Além destas ações, o Sindicato continuará as 
discussões pelo fim da cobrança de Impostos Sobre Servi-
ços, que alterou os custos das empresas em cerca de 15% 
no ano passado. A taxa, vigente desde abril de 2016, é 
aplicada sobre livros, jornais, periódicos e papeis destina-
dos a estes fins. Durante os próximos meses, os associados 
seguirão buscando dialogar junto à Prefeitura de Fortaleza 
afim de viabilizar o corte ou a diminuição da tarifa aplica-
da às gráficas locais. “O reflexo destas ações será a 
consequente recuperação do setor”, complementa Raul.

 O Sindgráfica organizará, em 4 de fevereiro, a comemoração do Dia do Gráfico. Os associados e seus colabo-
radores se reunirão no Sesi (Unidade Parangaba). O encontro celebrará as conquistas realizadas pela classe.



Expediente: Sindgráfica em Notícias – Uma publicação destinada aos associados do Sindgráfica – 
Projeto editorial e gráfico: Vogal Comunicação e Marketing (Jornalistas responsáveis: Juliana Bomfim 
(Ce 01729 jp) e Mônika Vieira (Ce 01277 jp) – Redação: Thaiane Moura e Bárbara Barroso - 
Diagramação: Wellington Júnior)

Reuniões Sindgráfica em Novembro

Agenda

Reunião 1 – Dia 7 de dezembro
 A reunião semanal do Sindgráfica em 7 de 
dezembro, contou com a organização de uma 
assembleia extraordinária. Foram acertados novos 
valores de pagamento para atrair novos 
associados com até dez funcionários. Discutiram-se 
também propostas de renegociação de valores das 
parcerias e assessorias vinculadas ao Sindicato. 
Ainda no encontro, os presentes decidiram a data 
e local de comemoração do Dia do Gráfico: 4 de 
fevereiro, no Sesi  (Unidade Parangaba).

Reunião 2 – Dia 14 de dezembro
 No dia 14 de dezembro, representantes 
do Instituto de Educação Portal (IEP) estiveram 
presentes na reunião do Sindgráfica, explicando o 
funcionamento do programa de estágio do IEP 
para empresas do setor gráfico. O reajuste 
salarial dos trabalhadores também foi abordado 
pelos associados. As propostas serão debatidas 
com o Sindicato Laboral durante as reuniões de 
2017 e contarão com a ajuda do setor jurídico da 
FIEC para serem organizadas e oficializadas.

 As inscrições para o 13o Prêmio FIEC por 
Desempenho Ambiental estão abertas e prosseguem 
até o dia 31 de março. Organizado pela FIEC junto ao 
Núcleo de Meio Ambiente (Numa), tem como objetivo 
prestigiar empresas filiadas ao sistema que prezem 
pela sustentabilidade ambiental durante o desenvolvi-
mento de suas atividades. Para cadastrar seu empreen-
dimento, consulte o portal FIEC ou ligue para (85) 
4009-6300.

 A feira de impressão digital FESPA Brasil acontece 
de 15 e 18 de março de 2017, no Pavilhão Azul do Expo 
Center Norte, em São Paulo. Voltada para os setores de 
comunicação visual, sinalização e demais segmentos 
gráficos, o credenciamento de pessoa física é realizado 
gratuitamente através do site www.fespabrasil.com.br.

Prêmio FIEC por desempenho 
ambiental: inscreva-se!

FESPA Brasil

Com objetivo de atrair mais associados, o Sindicato das Indústrias Gráficas 
do Estado do Ceará divulga sua nova tabela de valores.

1 a 10 
Funcionários:

R$ 40,00

R$ 180,00

R$ 324,00

R$ 60,00 R$ 120,00 R$ 180,00

11 a 20 
Funcionários:

21 a 40 
Funcionários:

Acima de 41
Funcionários:

Valor mensal:

Valor 
semestral:

Valor anual:


